
3ATBEPAI(EHO
PiruennsM B.renoi pa1u HMeTAY

npoQecifiny ra BrIIqy ocniry ) Bla1a;g111rx HaBrraJrbHrrMrr 3aKJraAaMlr
iutullx AeplI(aB e HaqioHarsnifi MeraJryprifiHifi aKaAeMii Yrcpainu

I.3aralrui no.noxeHHfl

1. I{urra floloxenH.sM BcraHoBJIeHo rrporleAypy BTBHaHH{ B HaqioHanrnifi
Merallyprifinifi axaAerraii Vrpainu (a-i - HMeTAY) aoryr',reHris upo ocniry s
Meroro sa6eeneqeHH.f, rrpaBa rpoMaA.f,H, xri s4o6ynz cepeAHro, cepeAHro
npo$ecifiny, npoQecifiHy ra BI,Iqy ocniry y HaBqiubHr{x 3aKJraA€x inurux AepxaB
(aali - .{oryrvreHr), Ha rpoAoBxeHH.f, HaBqaHHr ra/a6o rparleBJraruryBaHHr B
HMeTAV ni4uoniAuo Ao 3aKoHoAaBcrBa Y4painu, y roMy .rucri Haraey
Minicrepcrna ocairu i Hayrra Yrpainn }lb 504 sia 05.05.2015p. 6lopx4or
BLr3HaHHrr B vrcpaini goryuenrin rpo cepeAHro, cepeAHK) upo0ecifiny,
upo S ecifi Hy o cniry, B:a4a:nvrx HaBrI€lJIbHLrMpr 3aKJraAaMr,r inrunx Aep)KaB).

2. [oxyrvreHrrir, rrlo He uorpe6yrorb rrpoqe xypn Br,BHaHHr :
1) 4orcyueHrkl rlpo ocniry lpoMa,qrH KorrnruHboro CPCP, nngaHi go 15 rpaBHf,

1992 poKy (na ui4crasi Yro.qu upo cuinpo6iruuqrBo B r€rrry3i ocsiru (TarurceHr,
ree2));

2) AoKyMeHTLt, nugani oco6au, 3a ui4cyrrarauu HaBqaHHrr Ao ;1oqarKy
199211993 nae'ranbHoro poKy s ocnirHix ycraHoBax AeplKaB KoJurrrrHboro CpCp.

3. HMeTAV roKnaAae Synrllii ni4roronrcr,r 4oxynaenrin An{ sgificHenur
rpolleAypl4 BLI3HaHH{ B MOH Yrpaiuu Ha I{enrp ni4roronxu ra HaBqaHH{
iuoreunux cry4eurin.

4. HarsHicrr uixHapo4Horo AoroBopy rraix Yxpainoro ra AepxaBorc,
ocsirHrorc ycraHoBolo -f,roi BLIAaHo ,{orcyuenr, He cKacoBye neo6xi4uic6
orpHMaHHx osiqift noro pirueHHr [po Br{3HaHrrr,{orcyrueura.
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ІІ. Порядок подання документів 

1. Визнання здійснюється за заявою особи, поданою до НМетАУ. 
Заявником може бути власник Документа або інша особа, яка 

представляє його інтереси з питань процедури визнання; для неповнолітніх 
осіб заявником можуть бути їх законні представники (далі - Заявник). 

2. Заявник подає такі документи: 
1) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад 

українською мовою Документа; 
2) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад 

українською мовою додатка до Документа та/або інших документів, які 
містять інформацію про зміст навчальної програми. 

Документи мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який 
офіційно застосовується у цій країні (для країн – учасниць Конвенції, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), - 
проставлення штампа «Apostille»). 

3) копії документів про попередню освіту (за наявності такої освіти) у 
разі необхідності; 

4) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо 
власник не є Заявником (за необхідності - з перекладами українською 
мовою); 

5) заяву в МОН України; 
6) заяву (згоду) власника Документа на обробку його персональних даних 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують 

освіту власника (за рішенням Центру підготовки та навчання іноземних 
студентів НМетАУ - з перекладами українською мовою). 

Вищезазначені документи Заявник подає також в електронному вигляді у 
форматі цифрових зображень. 

Центр підготовки та навчання іноземних студентів НМетАУ перевіряє 
відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям з перекладами 
документів, зазначених у підпунктах 1-4. 

Заявник повинен звернутися для проведення процедури визнання 
протягом першого місяця навчання або працевлаштування власника 
Документа. 

3. Центр підготовки та навчання іноземних студентів готує та направляє 
документи Заявника до МОН України, після проведення Процедури визнання 
отримує Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі - 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_082
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_082
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


CsiAollrso) a6o noniAolrareHHt upo niArraoBy y nnsHaHni iHoseMHoro ocnirnboro

AoKyMeHTa. 3agHa.reHi aii BllKoHyrcTbct I{enrporra ui4roromn ra HaBqaHHrr
inoser,rHnx cryAenrin Ao roqarKy Apyroro ceMecrpy repIuoro poKy
HaBqaHHfl/npotrroM rlepruoro ninpi.ru-a upaqi s HMeTAY sracHr,rrca.{oryueHra.

4. Eixexqi ra oco6lr, rri uorpe6yrorr AoAarKoBoro a6o rr{MqacoBoro
3axucry, MaK)Tb rlpaBo Ha BLI3HaHnr {oxyrvreuris 6es HassHocri nosHoro [aKery

4oxytrtenrin, 3 rIoAaHHtM inurux 4oryueHrin ra Naoxrusicfio npoBeAeHHrr
cueqiamno eK3aMeHin, recrynaur, cuin6eci.qr,r.

III. IleperurqA i ocrcapxeHHfl pery.nrrarin

l. Y pasi He3roALI 3agsHnra 3 pe3ynbraraMr rporleAyprd Brr3HaHnx 3asnnux
rlportroM Tpbox naicxqin 3 AHf, peecrpartrii uoni4orvrJreHH.f, upo nigrvroBy y s[sHaHHi
iHoselaHoro ocnitnroro AoK)rMeHra a6o 3 AHrr peecrpaqii Cni4oqrna Moxe
3BepHyrllct Ao Ueurpy nigroronKrr ra HaBqaHHrr inogelaHnx cryAeHrin HMeTAY
is MoruBoBaHoIo 3a{Bolo npo [epernr.{ clpaBrr ra Mo)Ke :naryuil4 AoAarxosi
AoKyrlreHrrr rrloAo upofiAeuoi nporpaun HaBrraHH.f,. y raKoMy BrrnaAKy
rleperntAalorbc{ nci Ha4ani 3assHLIroM AoKyr\4eHTn ra rrpoBoAurbcfl, AoAarKoBe
AocriAxesns.

2. PiruenHs MOH YrpaiHu Mo)r(yrb 6yru ocKap)KeHi r cy4i.
3. V euuaAKy BcraHoBJIeHH{ Sarty HeAocroBipnocri inQoprvraqii, sasna.reHoi

y IOAaHLIX Ant rpolleAypll BI{3HaHHI AoKyMeHTax, npufiuxrrx piureHnr rpo
BTBHaHHI .{orynaenra yHeMoxnl{Bnroerbcs i si.qor\,rocri rtpo HeaBTeHTu'rHuir

AoKyMeHT, oco6y, flKa 3€BHaqeHa B HboMy tK BJIacHritK, ra/a6o 3assHzrca
rrepeAarorbcr rrpaBooxopoHHtrM opraHaM Yxpainu.

4. I{enrp ui4rororKl4 ra HaBrIaHHf, inoservrHnx cry4eHrin HMeTAY sa6esne.rye
Ha.qaHH{ iH0opnraqii npo rpoqeAypy Brr3HaHHr, po3rJrrA 4oryuenrin ra
p e3ynbrarlr nporleAyptr Brr3HaHn_f, 3arnHraxosi.

flpopercrop 3 HayKoBo-rreAarori.rHoi

.{nperrop UeHrpy ni4roronrrE

Ta HaBaIaHnf, inoseNaHlrx cryAeHris

B.I. Illaroxa

B.B. EoxpriH
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